
TUTORIAL PARA ACESSO 
REMOTO AO PORTAL DE 
PERIÓDICOS DA CAPES



Este tutorial tem como objetivo orientar 
professores, pesquisadores, alunos de pós-
graduação, graduação e técnico-administrativos 
da Universidade Federal do Espírito Santo sobre 
como obter acesso remoto via CAFe ao Portal de 
Periódicos da Capes.

 



ATENÇÃOATENÇÃO: O acesso ao Portal de 
Periódicos da Capes, quando realizado fora 
da instituição, permite acesso somente a 
conteúdos gratuitos na Internet.
Para fazer uso dos recursos assinados pela 
Capes e disponibilizados a usuários com 
vínculo ativo junto a IES federais, seguir os 
procedimentos a seguir.



ETAPA 1

-Realizar cadastro na rede UFES para obtenção de senha única 
via NPD/UFES (...de que maneira?)

ACESSAR: senha.ufes.br 

Você será direcionado para a página seguinte...



Inserir dados pessoais e em seguida RECUPERAR



ETAPA 2

- Acessar o email que foi cadastrado para o recebimento da mensagem enviada 
pelo NPD/UFES. Nela constará seu LOGIN e SENHA

Ao clicar sobre este link, você será direcionado para a página seguinte...



 Preenchimento  
 automático

Escolher uma 
das opções de 

senhas 
disponíveis



ETAPA 3
Realizar cadastro em “MEU ESPAÇO” 

(...de que maneira?)



IDENTIFICAR-SE COMO NOVO 
USUÁRIO



1) Preencher formulário
2) Aguardar e-mail enviado pela Capes para ativação da conta

3) Abrir e-mail e clicar sobre link para ativação da conta

SUGERE-SE A UTILIZAÇÃO DE USUÁRIO E SENHA OBTIDOS NA ETAPA 1



ETAPA 4
Identificando-se no Portal de Periódicos para liberação de acesso:

clicar sobre a opção “MEU ESPAÇO”



O acesso remoto O acesso remoto ao Portal de Portal de 
PeriódicosPeriódicos ocorre a partir da 

Comunidade Acadêmica Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe)Federada (CAFe). O usuário 
deve selecionar o nome da 

instituição com a qual possui 
vínculo e em seguida clicar 

sobre a opção ENVIARENVIAR.



SELEÇÃO DA INSTITUIÇÃO



TELA DE AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO: Utilizar a senha cadastrada na ETAPA 1



ETAPA 5
Inserir USUÁRIO e SENHA cadastrados na ETAPA 3  

ATENÇÃO:ATENÇÃO:  Este 
procedimento é 

solicitado apenas 
no primeiro acesso





ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

- Para o usuário que já possui acesso ao AVA (Ambiente Virtual 
de Aprendizagem) não é necessária seguir as instruções das 
ETAPAS 1 e 2;

- Para usuários dos servidores de e-mails HOTMAIL e IG, ao 
solicitarem a recuperação das credenciais (ETAPA 1), receberão 
a mensagem contendo o nome do usuário e instruções para 
redefinição de senha na pasta LIXEIRA ou SPAM;

- Nos campi da Ufes não há a necessidade de autenticação 
através da CAFe, tendo em vista que o acesso já é aberto 
nestes ambientes.



Tutorial Acesso Remoto - Portal de Periódicos Capes 
está licenciado com uma Licença Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.



As bibliotecas do SIB/Ufes oferecem treinamento sobre o 
Portal de Periódicos da Capes. Para solicitar treinamento, 
entre em contato conosco, através do email: 
periodicos@bc.ufes.br ou pelo telefone: (27) 4009-2406.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS

Ana Maria Matos Mariani – ana.mariani@ufes.br

Cláudio França – claudio.franca@ufes.br 
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